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قولچینبراینظارت
بیشتربربازارفلزات

اگرچه نرخ فلز مس تح��ت تاثیر نرخ دالر 
به کمترین میزان ۲ هفته گذشته رسیده اما 
قول وزارت صنعت چین برای تشدید نظارت 
بر بازار غیر از آه��ن باعث باال رفتن نرخ این 

فلز در بازار شد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، ن��رخ م��س در بازار 
ش��انگهای برای چهارمین روز پیاپی کاهش 
داش��ت و کمترین رقم را در ۲ هفته گذشته 
در پنجش��نبه ۱۰ اسفند رقم زد. کاهش نرخ 
مس به دلیل افزایش نرخ دالر به بیش��ترین 
میزان ۶ هفته گذشته بود که بیشتر بازارهای 

بورس جهانی را کاهشی کرد. 
دالر قوی نرخ فل��زات را برای خریداران با 
دیگ��ر ارزها گران تر می کند و به همین دلیل 
ن��رخ فلزات کاهش می یابد ام��ا در این میان 
ارائ��ه آمارهای قوی از مص��رف چین پس از 
پای��ان تعطیات س��ال نو می��ادی در چین 
سبب ش��ده تا نرخ برخی فلزات افزایش یابد 
که آلومینی��وم و روی از آن جمله هس��تند. 
ارزش س��هام ای��ن دو فل��ز در ب��ازار چین با 

افزایش بسته شده است. 
وزیر صنعت چین قول داده که نظارت خود 
را بر ن��رخ فلزات غیر از آهن مانند آلومینیوم 
افزای��ش دهد تا از گمانه زنی ها و بی نظمی در 

بازار جلوگیری شود. 
در روز یادشده هر تن آلومینیوم در بورس 
فلزات لندن ۲هزار و ۱۴۷ دالر معامله ش��د، 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه نرخ فل��ز مس به 

کمترین میزان ۲ هفته گذشته رسیده بود. 

تصحیحنرخدربازار
جهانیسنگآهن

س��نگ آهن وارداتی در چین موفق نش��د 
رش��د نرخ اخیر خ��ود را ادامه ده��د چراکه 
عرضه باالی بازار نقدی و آرام شدن بازارهای 
فوالد، حجم معامات س��نگ آهن را کاهش 

داد.
 آخرین ش��اخص نرخ موسسه پاتس برای 
س��نگ آهن خل��وص ۶۲ درص��د وارداتی به 
چین ۴۰ س��نت افت داشت و ۷۸/۶۵دالر هر 
تن خش��ک سی اف آر شد. نوس��ان بازار باعث 
شده خریدارها یک قدم عقب بروند و منتظر 
بنش��ینند، از این رو حج��م خریدها کاهش 

یافته است. 
به گ��زارش ایفن��ا به نق��ل از پلت��س، در 
واق��ع فعاالن بازار معتقدند پس از بازگش��ت 
خریداران چینی از تعطیات سال نو قیمت ها 
ناگهانی به ش��دت زیاد ش��د، از این رو کمی 

تصحیح نرخ طبیعی به نظر می رسد. 
هنوز برخی از کارخانه ه��ا تمایل به خرید 
س��نگ آهن نش��ان نداده اند. بی��ش از ۱۵۰ 
میلی��ون تن س��نگ آه��ن موج��ود در بنادر 

موجود است. 

سرمایاروپاواحتمال
افزایشبهایقراضه

برخی فعاالن بازار پیش بینی کرده اند بهای 
قراضه در ماه جاری می��ادی ثابت بماند در 
حالی که تقاضای داخلی و همچنین صادراتی 

برای قراضه زیاد است. 
به گزارش استیل پرایس به نقل از پلنر، موج 
سرمای شدید به تازگی در بیشتر کشورهای 
اروپای��ی به برخی مش��کات تدارکاتی دامن 
زده و همین امر عرضه را محدود کرده است. 
یک فروشنده اروپایی معتقد است فعالیت 
در ب��ازار قراض��ه به چ��اپ روزنام��ه می ماند 
یعنی زمانی که توناژهایی را از دس��ت بدهید 
قادر به بازگرداندن آن نیس��تید. در ش��مال 
آلم��ان جم��ع آوری قراض��ه مختل ش��ده و 
تولیدکنندگان میلگرد فروش خوبی داشته اند 
بنابرای��ن موجودی قراضه آنها کاهش یافته و 

قیمت های قراضه افزایش خواهد یافت. 
یک تاج��ر آلمانی می گوی��د محموله های 
م��اه م��ارس ۱۵ ی��ورو افزایش ن��رخ دارد و 
پیش��نهادهای او ب��ه ترکی��ه ه��م ۳۶۰ دالر 

سی اف آر بوده است. 
یک تاجر اس��پانیایی هم می گوید تقاضای 
داخل��ی و صادرات��ی خوب ب��وده و قراضه با 
خل��وص۲۰ تا ۸۰ درص��د را اوایل این هفته 
با نرخ ۳۵۸ دالر س��ی اف آر به ترکیه فروخته 
اس��ت. معامات داخلی هم گوی��ا ۱۰ تا ۱۵ 
یورو افزایش داش��ته و ظرفیت افزایش بیشتر 

در هفته آینده هم وجود دارد. 
تاج��ران ایتالیایی هم ۵ ی��ورو افزایش نرخ 
داشته اند و حتی یک کارخانه ادعا کرده برای 
خرید قراضه ۱۰ یورو بیش��تر پرداخت کرده 

است. 

معدنکار از نرخ جهانی تاثیر می گیرد نه از نوسان ارزی 
واردکنندگان ماشین آالت معدنی در گفت وگو با  بررسی کردند: 

ثمن رحیمی راد 
mine@smtnews.ir

6
شنبه

12 اسفند 1396 
14 جمادی الثانی 1439

3 مارس 2018 
 شماره 998
پیاپی 2316

در پ��ی اعام رییس جمه��وری امریکا مبنی ب��ر افزایش تعرفه 
واردات ف��والد و آلومینی��وم، ش��اخص بورس داو جون��ز بیش از 
۵۰۰ واحد س��قوط کرد. به گزارش ایرنا به نقل از سی ان بی س��ی، 
دونالد ترام��پ رییس جمهوری امریکا اعام ک��رد چند روز آینده 
تعرف��ه واردات ف��والد و آلومینیوم را افزایش خواه��د داد. پس از 
اعام این خبر، در حالی که س��هام شرکت های فوالد و آلومینیوم 
افزایش ناگهانی را تجربه کرد، س��هام دیگر ش��رکت های صنعتی 
به ش��دت س��قوط کرد. شاخص س��هام صنعتی داو جونز با بیش 
از ۵۰۰ واح��د کاهش، درآمد حاصل از صعود هفته های پیش��ین 
خود را از دس��ت داد. این ش��اخص که اوایل ماه گذشته میادی 
و پ��س از تصویب طرح کاهش مالیات��ی ترامپ به کمترین میزان 
در ماه گذش��ته رس��یده بود، هفته پیش با رش��د چشمگیری به 
۲۵/۷۰۹ واحد رس��ید اما در پی اعام این سیاست جدید ترامپ، 
ش��اخص داوجونز با سقوط به ۲۴/۵۴۹ واحد به کمترین حد خود 
در ۳ هفته گذش��ته رس��ید. همچنین ش��اخص اس اندپی ۵۰۰ با 
۱/۶ درص��د کاهش به ۲/۶۷۰ واحد رس��ید که ۲۵ واحد پایین تر 

از مقدار این ش��اخص در آغاز سال جاری میادی است. ترامپ در 
نشس��تی با مدیران ش��رکت های فوالد و آلومینیوم امریکا در کاخ 
سفید اعام کرد که تعرفه واردات فوالد به ۲۵ درصد و آلومینیوم 
ب��ه ۱۰ درصد تغییر خواهد کرد. به گفته ترامپ، هنوز مش��خص 
نیس��ت که تعرفه های جدید برای واردات از همه کش��ورها اعمال 
خواهد شد یا تنها کشورهای مشخصی هدف این افزایش خواهند 
ب��ود. در همین ح��ال وانگ خه ج��ون، رییس اداره بازرس��ی های 
وزارت بازرگان��ی چین به خبرنگاران گف��ت در صورتی که امریکا 
بخواهد تعرفه ورود آلومینیوم از چین را افزایش دهد این کش��ور 
نی��ز اقدامات تافی جویانه در نظ��ر خواهد گرفت. چین همچنین 
به امریکا هش��دار داده که اقدامات خطرناک آن کشور باعث بروز 
جنگ تجاری خواهد شد که برای هیچ طرفی نتایج برد-برد ندارد. 
مق��ام وزارت بازرگان��ی چین گفت امریکا ب��ه منافع پکن اهمیت 
نمی دهد و قوانین س��ازمان تجارت جهانی را مورد بی توجهی قرار 
داده است. وی گفت چین تدابیر الزم را برای مقابله و پاسخگویی 
ب��ه امری��کا در نظر خواهد گرف��ت و بر این باور اس��ت که اعمال 

تعرفه های امریکا بر واردات مواد خام که از ۱۷ تا ۸۱ درصد است 
خاف مقررات سازمان تجارت جهانی است. امریکا این هفته اعام 
کرد که بررس��ی های خ��ود را درباره افزایش تعرف��ه بر فویل های 
آلومینیومی وارداتی از چین، هنگ کنگ و چند کشور دیگر نهایی 
کرده اس��ت. در همی��ن حال هنگ کنگ در اقدام��ی نادر تصمیم 
امریکا را برای باال بردن تعرفه واردات آلومینیوم از این شهر بندری 
محکوم کرده و آن را خاف مقررات سازمان تجارت جهانی دانسته 
است. اداره توسعه اقتصادی و تجاری هنگ کنگ با انتشار بیانیه ای 
اعام کرده که کشاندن هنگ کنگ به جنگ تجاری چین و امریکا 
حرکتی ناشایس��ت از سوی واشنگتن است. امریکا قصد دارد برای 
واردات این فرآورده از هنگ کنگ ۲۳/۶ درصد تعرفه اعمال کند و 
به همین س��بب این شهر به طور رسمی به کنسولگری امریکا در 
هنگ کنگ اعتراض کرده اس��ت. در بیانیه اداره هنگ کنگی آمده 
است که این شهر به هیچ وجه این برنامه امریکا را تایید نمی کند 
و معتقد اس��ت واش��نگتن با انتس��اب اتهام های واه��ی به دنبال 
افزودن بر تعرفه هاس��ت. مقام های هنگ کنگ در چند روز گذشته 

ب��ا چندین نهاد اقتصادی و تجاری از جمل��ه اتاق بازرگانی امریکا 
در هنگ کنگ ماقات هایی داشته و اعتراض خود را به اطاع آنها 
رسانده اند. اتاق بازرگانی امریکا در هنگ کنگ این مسئله را نگرانی 
متقابل خوانده و تصریح کرده که بهتر اس��ت برای حل مس��ئله، 
مقام های دولتی هنگ کنگ با دولت امریکا وارد گفت وگو ش��وند. 
امری��کا در نظر دارد ای��ن میزان تعرفه را ضد هنگ کنگ و چین و 
چند کش��ور دیگر اعمال کند و همزم��ان تصمیم دارد روی فوالد 
وارداتی از چین و ۱۱ کشور دیگر ۵۳ درصد تعرفه در نظر بگیرد. 
چی��ن برای رفع نگرانی ها و کاس��تن از تنش های فزآینده تجاری 
با امریکا، »لیوخه« کارش��ناس و مش��اور اقتصادی این کشور را به 
عنوان فرس��تاده ویژه راهی امریکا کرده است. تنش ها میان چین 
و امریکا در حال تش��دید اس��ت به ویژه زمانی که چین اعام کرد 
مازاد تجاری این کشور در سال گذشته میادی در برابر امریکا به 
۲۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر رس��یده که ۸/۶ درصد بیش از 
سال ۲۰۱۶ میادی )۱۳۹۵ خورشیدی( است و ۶۵ درصد از کل 

مازاد تجاری این کشور را شامل می شود.

سقوط سهام امریکا در پی اعالم افزایش تعرفه برخی فلزات

سیاس�ت های ارزی مناس�ب هم�واره  
بحث برانگی�ز ب�وده اس�ت؛ بحث های�ی 
ک�ه حاص�ل رویارویی نوس�انات ارزی با 
ش�وک های داخل�ی و خارجی هس�تند. 
نوس�انات ن�رخ ارز در عملکرد اقتصادی 
کش�ور نقش اساس�ی دارن�د. از این رو 
برای بررس�ی تاثیر نوس�انات نرخ ارز بر 
رش�د تولی�د و تقاضای کش�ور، قضاوت 
در زمینه مق�دار مطلوب این نوس�انات 
ام�ری اجتناب ناپذی�ر اس�ت. مع�دن و 
بخ�ش  جمل�ه  از  آن  زیرمجموعه ه�ای 
واردات ماشین آالت معدنی نیز به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های اقتصادی کشور 
به س�هم خ�ود از ای�ن نوس�انات متاثر 
هس�تند؛ اتفاقی که با توجه به نوسانات 
اخی�ر در ای�ن مج�ال و در گفت وگ�و با 

کارشناسان به آن می پردازیم. 

ناخوش�ی  � و  صادرکنن�ده  خوش�ی 
واردکننده 

س��خن را با گفت وگو با غامرضا حمیدی انارکی، 
پیشکس��وت و کارآفرین معدن آغاز می کنیم. او در 
گفت وگو با  توضیح داد: بخش زیادی از نیاز 
ما به ماشین آالت معدنی و قطعات یدکی و مصرفی، 
با واردات تامین می ش��ود در نتیجه نوس��انات ارزی 

ب��ر نرخ ماش��ین آالت و قطعات به ویژه ماش��ین آالت س��نگین 
مانن��د دامپتراک های بزرگ به یقین تاثیرگذار اس��ت. هر چند 

برخی از انواع الس��تیک ها در داخل تولید می شوند 
اما ممکن اس��ت در تولید همان ه��ا هم نیاز به مواد 
وارداتی باش��د که در نتیجه، رابطه مستقیمی با ارز 
پی��دا می کند. این در حالی اس��ت ک��ه افزایش نرخ 
ارز گاه��ی اجتناب ناپذیر یا حتی ضروری اس��ت که 
بر فعالیت های معدنی هم تاثیرگذار اس��ت. تاثیرات 
منفی این اتفاق برای واردکنندگان ماش��ین آالت در 
مقابل تاثیرات مثبتی قرار دارد که بر بهای مواد معدنی صادراتی 

وارد می شود. 

بی ثباتی ارز برابر با بی ثباتی قراردادهاست  �
و در نهایت نصیری، واردکننده ماش��ین آالت معدنی که در 
همی��ن حد خود را معرف��ی ک��رد، در گفت وگو با  از 
تاثیر منفی بی ثباتی های ارزی بر فعالیت واردکنندگان گفت 
و توضی��ح داد: بی ثباتی نرخ ارز باعث می ش��ود من به عنوان 
واردکننده نتوانم برای ماشین آالت وارداتی خود قیمت ثابتی 
در نظ��ر بگیرم و در جریان قراردادها به مش��کل برمی خورم 
چون مشتری ای که به طور مثال با ارز ۴هزار تومانی قرارداد 
بسته است با افزایش ناگهانی ارز برای نمونه به ۵هزار تومان 
زی��ر بار نرخ جدید نم��ی رود. به نظر من ع��اوه بر بی ثباتی 
نرخ ارز فس��اد اداری هم مس��ئله دیگری است که این بخش 
را در کش��ور رن��ج می دهد. هم اکنون طرف ه��ای قرارداد ما 
در چی��ن بر ای��ن باورند که بهای ارز در ای��ران در هر دقیقه 

تغییر می کند. 

نوسان ارز، مانع توسعه صادرات  �
اما کیوان جعفری طهرانی، صادرکننده س��نگ آهن 
همه تاثیر نوسانات ارز را به سود صادرکننده نمی داند 
و می گوی��د: افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان امری 
مطلوب و مثبت تلقی می شود اما این اتفاق خواسته و 
ناخواسته بر فعالیت های داخل کشور تاثیرگذار است و 
حتی اگر باعث افزایش بهای حامل های انرژی نش��ود، 

در نرخ خدمات داخلی موثر است. من نیز به عنوان صادرکننده 
برای ورود و خروج ارز در بنگاه اقتصادی خود در ش��رایطی که 

تحریم ه��ا تنها روی کاغذ رفع ش��ده اند و به طور 
واقعی همچنان  وجود دارند با مش��کات بسیاری 
روبه رو هس��تم و تا زمانی که ارز تک نرخی نشود، 
اقتصاد کش��ور ثبات پیدا نمی کند و آن کسی که 
می گوی��د با افزایش نرخ ارز صادرات توس��عه پیدا 
می کن��د، مفهوم ص��ادرات را نمی دان��د. هر چند 
ای��ن اتفاق می توان��د به صورت مقطعی به س��ود 
صادرکنن��ده تمام ش��ود اما در کل به پدیده توس��عه صادراتی 

نمی انجامد. 

موانع وارداتی، حمایت از محصول داخلی است  �
در همین راس��تا حامد طاهری آزاد، کارشناس بازار نیز در 
گفت وگو با  به ورود محصوالت چینی به ایران اش��اره 
ک��رد و گفت: عاوه بر واردات، ما ش��رکت هپک��و را در ایران 
داریم که تولیدکننده ماش��ین آالت معدنی و راه سازی است. 
ماش��ین آالت چینی هم با سبک فعالیت های معدنی در ایران 
منطبق هستند، هم قدرت اسب بخار موتور آنها مناسب است 
و ه��م از نظر حجم م��واد معدنی و طراحی بدن��ه و اتاق بار، 
نیاز معدنکار ایرانی را تامین می کنند و س��ازگاری بیشتری با 
مطالعات نیازس��نجی و اهداف تولیدی ما دارند. در نتیجه از 
شرکت های چینی خرید می کنیم که نمونه ای از آنها شرکت 
ایکس س��ی ام جی )XCMG( است.  او درباره نوسانات ارزی 
گف��ت: با وجودی که ما از چین ماش��ین آالت وارد می کنیم، 
نوس��انات نرخ ارز عاوه بر دالر بر ارزهای دیگر از جمله یوآن 

هم تاثیرگذار اس��ت ک��ه البته ش��دت دالر را ندارد. 
خریدهای ما به پشتوانه اعتبارات اسنادی بانکی است 
و بی ش��ک نوس��انات ارزی، ما را دچ��ار ضرر می کند 
اما در هر حال این اتفاقی اس��ت که به اصطاح باید 
ب��ا آن کن��ار آمد. اکنون م��ا حدود ۳ ت��ا ۴ کارخانه 
بزرگ فوالدس��ازی داریم که معادن باید خوراک این 
کارخانه ها را تامین کنن��د در نتیجه معدنکاران باید 

با این مس��ئله کنار آمده و امید داش��ته باش��ند که با ایجاد 
ارزش افزوده در بخش فروش محصوالتی مانند شمش فوالد، 
کنسانتره و آهن اس��فنجی به بازار خارجی، این ضرر جبران 
شود که البته این رویکرد، زمینه ذهنی ما است و رسیدن به 
این میزان ارزش افزوده تضمین ش��ده نیست.  طاهری آزاد در 
ترس��یم نگاه خود به واردات ماشین آالت معدنی توضیح داد: 
واردات ماشین آالت معدنی با موانع بسیاری روبه روست، برای 

نمونه در گروه محصوالتی که ش��رکت هپکو به 
عنوان تولیدکننده می سازد، هیچ گونه وارداتی 
انجام نمی ش��ود و آنچه در بازار از ماشین آالت 
خارجی معامله می ش��ود مربوط به اقام دست 
دومی است که از کشورهایی مانند امارات وارد 
می ش��وند. واردات از کشورهای اروپایی نیاز به 
پیش پرداخت های زیاد دارد و مجوز واردات آن 
به سختی صادر می ش��ود، همچنین با موانع سخت گمرکی 
و غی��ر از آن روبه رو اس��ت که در کنار این موانع، نوس��انات 
ارزی هم مزید بر علت اس��ت. وی ادامه داد: البته از س��ویی 
این س��ختگیری ها سیاست مناس��بی برای حمایت از تولید 
داخلی ماش��ین آالتی به ش��مار می آیند که به طور نسبی در 
مقایسه با محصول چینی کیفیت بهتری دارند اما در مقایسه 

با محصول اروپایی کم کیفیت تر هستند. 

تاثیر از نرخ مواد معدنی نه نوسان ارز  �
با این حال برخی کارشناس��ان معتقدند نوس��انات ارزی بر 
واردات ماش��ین آالت معدنی س��ایه نینداخته اس��ت. این نظر 
کامبیز کاظم پور، مدیرعامل یکی از شرکت های فعال در زمینه 
تجارت و خرید و فروش ماش��ین های راه س��ازی و معدنی نو و 
دست دوم است. او در گفت وگو با  تصریح کرد: نوسانات 
ارزی ن��ه واردکننده که مصرف کنن��ده را دچار تنش می کند. 
واردکننده با افزایش ارز بهای محصول وارداتی را باال می برد و 
تاش می کند حاش��یه ضرر احتمالی را کم کند و هر چند که 
افزایش بهای محصول وارداتی بر میزان تقاضا تاثیرگذار اس��ت 
اما از نظر من تقاضای مش��تری معدنی برای ماش��ین آالت نه 
متاث��ر از ارز داخلی که فقط و فقط متاثر از بهای جهانی مواد 
معدنی اس��ت. برای نمونه در س��ال های ۹۳ و ۹۴ همه معادن 
س��نگ آهن کوچک داخل کش��ور تعطیل شدند زیرا صادرات 
آنه��ا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود. مقطعی هم وجود 
داشت که نه معدنکار بلکه مردم عادی هم با لودر و در بیابان ها 
رگه را با چش��م تشخیص می دادند و استخراج می کردند چون 

ب��ه دلیل افزایش بهای جهانی س��ود خوبی از صادرات حاصل 
می شد. 

وی ادامه داد: صورت دیگر مس��ئله این اس��ت که در ایران 
پروژه ه��ای بزرگ معدنی در اختیار بخش دولتی هس��تند، در 

نتیجه با نوسانات ارزی سروکار ندارند و دولت برای 
پیش��برد کار، اعتب��ارات الزم را به پ��روژه تخصیص 

می دهد. 
به همین دلیل این معادن کوچک و متوسط مقیاس 
هس��تند که از تغییر بهای ماش��ین آالت معدنی در 
نتیج��ه نوس��انات ارزی تاثیر منف��ی می پذیرند. در 
نتیج��ه، من به عن��وان واردکننده، همان مش��ترِی 
معدنی را که س��ال گذشته داشتم امسال نیز دارم و 

بی ثباتی ارزی تغییری در شمار مشتریان ماشین آالت معدنی 
ایران نداش��ته اس��ت بلکه بهای جهانی مواد معدنی است که 
می تواند در میزان تقاضای معادن کوچک مقیاس تاثیر بگذارد. 
اگر بازار جهانی رونق داش��ته باش��د معدن��کار کوچک مقیاس 
برای اس��تخراج و کسب س��ود حاصل از افزایش بهای جهانی، 

ماش��ین آالت موردنیاز خود را می خرد و اگر بازار جهانی رونق 
نداش��ته باشد و شما در ایران ماشین آالت را مجانی هم عرضه 

کنید برای آن مشتری نیست. 
کاظم پور افزود: در همین حال بازار ماش��ین آالت تا اندازه ای 
هم متاثر از رک��ود و رونق مواد معدنی کارخانه ای 
مانند گچ، سیمان و کاشی کشور است. اگر مصرف 
داخلی و صادرات این مواد بیش��تر ش��ود، معدنکار 
برای کسب س��ود حاصل از صادرات، ماشین آالت 
را ب��ا هر قیمت��ی می خرد. معدن��کار کاری به نرخ 
ارز ندارد، وقتی نیاز به ماش��ین آالت داشته باشد و 
فروش محص��ول معدنی آن در بازار داخل و خارج 
س��ودده باشد، ماشین آالت را به هر بهایی می خرد 
و من که واردکننده ماش��ین آالت هس��تم هم به نسبت ارزی 
که صرف کردم تا ماش��ین آالت را وارد کنم بهای آن را تعیین 
می کنم. البته این مسئله تنها درباره ماشین آالت معدنی صادق 
اس��ت و در بخش ماشین آالت راه سازی و به کلی ماشین آالت 

سنگین غیرمعدنی نوسان ارز تاثیر دارد. 

ای��ن واردکننده در پای��ان نتیجه گرفت: از ن��گاه من تاثیر 
نوس��انات ارزی بر بخش مع��دن را می توان در ۳ بخش معادن 
بزرگ، متوسط و کوچک مقیاس بررسی کرد؛ به این شرح که بر 
پروژه های بزرگ مقیاس چون متصدی آن دولت است، تاثیری 
ندارد و اعتبارات الزم فراهم می ش��ود. معادن متوسط مقیاس 
نیز متاثر از بهای جهانی مواد معدنی اس��تخراجی هستند و نه 
نرخ ارز. تنها معدنکاران کوچک مقیاس هس��تند که در صورت 
افزایش به��ای ماش��ین آالت و کاهش تقاض��ای کارخانه های 
مصرف کنن��ده محصول آنها مانند گچ و س��یمان به مش��کل 
برمی خورن��د و در کل، این روزها بازار ماش��ین آالت معدنی نه 

رکود و نه رونق بلکه چیزی میانه این دو را تجربه می کند.
او همچنین در پاس��خ به پرسش��ی درباره مبدأ ماشین آالت 
وارداتی به ایران اظهار کرد: ماشین آالت غول آسای معدنی که 
در امریکا، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی تولید می شوند، در 
معادن��ی به کار می آیند که حجم تولید آنه��ا به اندازه ای زیاد 
است که به حضور این غول ها نیاز است اما حجم معادن ایران 

با همان محصوالت چینی همخوانی دارد. 
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